
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء

 وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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 2 لعراقيشرح ألفية احلافظ ا

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 عالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.الحمد هلل رب ال

 اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
 في القسم الثاني: )وهو الحسن( -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ العراقي 

اااااااا َ   َوُدْوَنَهااااااااا فااااااااي ُرْتَباااااااا   َمااااااااا ُجع 
ااااااااْي( و )أْحَمااااااااَدا(َكُمْسااااااااَند  )ال  طََّياَلس 
اااااااااااحَّ   أوْ  والُحْكااااااااااامُ   ل إلْساااااااااااَناد  ب الص  

 َواْقَبْلاااااااااُه َْن َأْطَلَقاااااااااُه َماااااااااْن ُيْعَتَمااااااااادْ 
ااااحَّ   فااااي  َواْسُتْشااااك َل الحْسااااُن َمااااَ  الص  
ْيَ  ، أْو َياااار ْد َمااااا َيْخَتل اااا ْ  ااااع   ب ااااه  الضَّ
َ  ( فاااااااي ا ْقتاااااااَرا     َو ) ألباااااااي الَفاااااااْت

ََّ َفلااااااااْيَ   ْن َيُكااااااااْن َصاااااااا  َيْلَتااااااااب ْ   َوا 
ااااااااااْن أْفااااااااااَراد   ََّ م   َوأْوَردوا َمااااااااااا َصاااااااااا

 

ْيد  ، َفُياااااْدَعى الَجَفَلاااااى   َعلاااااى الَمَساااااان 
ار مي   (  اْنُتق ااااااااااااَدا  ُه ) ل لاااااااااااادَّ  َوَعاااااااااااادر
 ب اْلُحْساااااان  ُدْوَن الُحْكاااااام  ل لَمااااااْتن   َرَأْوا
 َوَلااااااااااْم ُيَعق  ْبااااااااااُه بَضااااااااااْع   ُيْنَتَقاااااااااادْ 

ااا   َيااار ْد َفُقاااْل :  اَماااْتن  ، َفااافْن َلْف  ااا  ص 
اااااْ    ْياااااَ  َْن َفاااااْرد  وص  ََ  َساااااَنُدُه ، َف
    َ  أنَّ انف اااااااَراَد الُحْسااااااان  ُ ْو اْصاااااااط 
َ  َحَسااااااان  َ  َياااااااْنَعك ْ   ْي  ُكااااااالر َصاااااااح 
ُْ اْشاااااَتَرْطَنا َغْياااااَر َماااااا َْساااااَناد    َحْيااااا

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ان الحديث الحسن، بعد أن ذكر السنن أعقبها بذكر ظفي استكمال م -رحمه هللا تعالى-أما بعد: فيقول الناظم 
المسانيد؛ ألن المصنفات في السنة تنوعت وكثرت، واختلفت طرائق مؤلفيها، ومناهجهم فمنها الصحاح المذكورة 

رتب على األبواب من األحاديث المرفوعة،  ان الصحيح، ومنها السنن التي تقدم الحديث عليها وهي ماظفي م
عن المقطوع، وهي مرتبة كما ذكرنا على األبواب، ومنها المصنفات التي هي أشبه ما  ويقل فيها الموقوف فضًل 

ت آتكون بالسنن إال أن اآلثار والموقوفات تكثر فيها كمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، ومنها الموط
ولذا ال تحلق بالسنن، ومنها  ؛السنن، وفيها المرفوعات والموقوفات والمقاطيع والمراسيل وهي قريبة من تصنيف

 االمسانيد التي يأتي الحديث عنها في أول ما يشرح من كلم الناظم في هذا اليوم، ومنها المعاجم وهي قريبة جد  
على شيوخه ويذكر فيها ما يرويه من المسانيد حيث تترتب على الشيوخ، ومنها المشيخات التي يرتبها المؤلف 
، واألجزاء المقصود أن المصنفات امن طريقهم من طريق كل شيخ تحت ترجمته، وغير ذلك منها الفوائد أيًض 

ذا كان الحديث عن الصحاح والسنن قد انتهى فحديث اليوم في المسانيد -ولذا يقول الناظم  ؛في السنة كثرت، وا 
يعني رتب على المسانيد،  "في رتب  ما جع ، على المسانيد"دون السنن  يعني "ودونها": -رحمه هللا تعالى

والمسانيد جمع مسند، والمسند يطلق ويراد به الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة من رواته، وهو 
ي تذكر فيه المراد هنا، كما أن المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه األحاديث باألسانيد، الكتاب الذ

في تسمية صحيحه: "الجامع الصحيح  -رحمه هللا تعالى-األحاديث باألسانيد، ومن ذلك قول اإلمام البخاري 
المسند" ؛ ألنه تذكر في األحاديث باألسانيد، ومنها ما سيأتي من أنواع علوم الحديث المسند المرفوع أو ما قد 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ند يطلق بإزاء إطلقات متعددة، والذي يعنينا منها هو إن شاء هللا تعالى، فالمس اوصل على ما سيأتي غدً 
اإلطلق األول، وهو الكتاب الذي رتبت فيه األحاديث على مسانيد الصحابة، فالمؤلف مؤلف المسند يترجم باسم 
صحابي ثم يذكر تحت هذه الترجمة ما يقف عليه، أو يصل إليه من أحاديث هذا الصحابي، ويختلف ترتبيهم 

بة منهم من يرتبهم على السابقة، كما فعل اإلمام أحمد حيث بدأ بالعشرة، ثم بالمهاجرين، ثم بقية ألسماء الصحا
األنصار، ثم من النساء إلى آخره، المقصود أن المسند المراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه على أسماء 

أراد أن يخرجه في كتابه أو الصحابة، ويذكر تحت كل ترجمة من أسماء الصحابة ما وقف عليه المؤلف أو ما 
"دونها في : -رحمه هللا-ينتقيه من أحاديث الصحابة فهي دون السنن، والسبب في ذلك يقول اإلمام الحافظ 

ن كانت منزلة مؤلفيها في الغالب أعظم من منزلة مؤلفي السنن؛ ألن تأليف المسانيد  رتب " السبب في ذلك وا 
جلة ممن ذكر منهم أئمة أعلم؛ فالسبب في كون المسانيد دون السنن سابق على تأليف السنن، ومؤلفوها أئمة 

في الرتبة أن المؤلف في السنن يرتب على األبواب ويترجم بأحكام، يترجم بأحكام شرعية، فهو يورد تحت هذه 
و داوود الترجمة ما يستدل به لهذا الحكم الذي ترجم به ولم يستدل إال بأقوى ما يقف عليه، ال يمكن أن يستدل أب

على ترجمة هي عبارة عن حكم شرعي بحديث ضعيف، أو أقل منزلة مما عنده  في مروياته، فتجده ينتخب 
تحت هذه الترجمة ليستدل على الحكم الذي ادعاه بأقوى ما يجد، بخلف صاحب المسند، فإن صاحب المسند 

حابي ما يقف عليه أو يصل إليه ال يترجم بحكم شرعي، إنما يترجم باسم صحابي، فتجده يذكر تحت اسم الص
من مروياته، ما المانع أن يذكر تحت ترجمة أبي بكر ما وقف عليه، أو ما بلغه مما يروى عن أبي بكر؛ ألنه 

، بخلف من يترجم بحكم شرعي فإنه يعمد ويقصد إلى أقوى ما عنده من األحاديث، اشرعي   اال يثبت بذلك حكمً 
ال لو نظرنا إليها تفصيًل هذا هو السبب في كون المسانيد د  ون السنن في الرتبة، هذا من حيث اإلجمال، وا 

انتقيت على أنهم يقولون في  الوجدنا مسند اإلمام أحمد من القوة وشدة التحري واالنتقاء بحيث يكون ثلثون ألفً 
وبعد أن كتبه ، انتقيت من سبعمائة وخمسين ألف حديث، التي هي محفوظات اإلمام أحمد، اعددها أربعون ألفً 

ن كانت على مسانيد الصحابة، وشرط اإلمام أحمد كما قرر  وألفه ضرب على أحاديث، فهي أحاديث منتقات، وا 
داود فليس دونه، فالكلم الذي قالوه في تفضيل  يإن لم يكن فوق شرط أب -رحمه هللا-شيخ اإلسلم ابن تيمية 

، سنن بالنسبة لجميع المسانيد، لكن لو نظرنا إليها تفصيًل السنن على المسانيد كلم إجمالي تندرج فيه جميع ال
وأنزلنا كل كتاب منزلته فإننا نجد من الفروق ما يجعل بعض المسانيد أفضل من بعض السنن، فعلى سبيل 
المثال مسند الطيالسي أفضل من سنن ابن ماجة، ومسند اإلمام احمد أفضل من جامع أبي عيسى والنسائي، 

 سنن أبي داود، لكن هم إذا تكلموا تكلموا بكلم إجمالي، يرجحون به من حيث الجملة.وهو في موازاة 
في رتبة من حيث اإلجمال،  "ما جع "في رتبت األحاديث  "ودونها في رتب ": -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 

ال قد يوجد أحاديث في المسانيد أقوى من بعض األحاديث في السنن، كما تقدم نظيره ف ي المفاضلة بين وا 
الصحيحين، وقلنا: إنه قد يوجد بعض األحاديث في صحيح مسلم أقوى من بعض األحاديث في صحيح 

يعني ما صنف على المسانيد،  "ودونها في رتب  ما جع "البخاري، لكن التفضيل إجمالي، التفضيل إجمالي، 
الذي صنف على أسماء الصحابة  فنالحديث أو فتدعى األحاديث في هذا المص "فيدعى"مسانيد الصحابة 
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 4 لعراقيشرح ألفية احلافظ ا

التي تدعى  "الجف "بالعموم تدعى األحاديث بالعموم، والعادة أن الذي يدعو العموم ال ينتقي، والدعوة  "الجف "
إليها العامة، كانت المناسبات قبل وجود بطاقات الدعوات يقف صاحب المناسبة بباب المسجد عندنا مناسبة كذا 

ة السبت أو في يوم كذا، عندنا مناسبة فيدعوهم إليها، هذا يدعو كل من في المسجد، وكذا ليلة الجمعة أو ليل
 ، نقراء خاصة،الكبير والصغير والشريف والوضيع، العالم والجاهل هذا ال ينتقي، لكن إذا كانت الدعوة خاصة

اسبة، ثم انتقل منه إذا دخل المسجد جلس عند فلن من الناس وذكر له أن عنده من اتجده في المناسبات سابقً 
عندنا مناسبة، يترك  :عندنا مناسبة، ثم ذهب إلى العاشر وقال :وترك واحد اثنين ثلثة وجلس عند الرابع، وقال

بأعيانهم، فهل المدعو في حال الجفل العموم بمنزلة من يدعى بعينه وينتقى من  امجموعة من الناس ينتقي أناسً 
التنظير دقيق يدعى الجفل، يدعو األحاديث على أي وضع كان، فهو يضع بين غيره؟ هذا التنظير مطابق، هذا 

هذه األحاديث تحت هذه الترجمة، وال أدل على ذلك من كون هذه األحاديث مبعثرة وليست مرتبة تحت هذه 
ث ، ثم يعود إلى حديث في الطهارة ثم يرجع إلى حديالترجمة فتجده يذكر حديث في أول الترجمة في البيوع مثًل 

ثم...، من غير ترتيب، فكأنه وضعها بالجملة هكذا، من  ،في النكاح، ثم يعود  إلى حديث في الزكاة، ثم الصلة
غير نظر في مفرداتها، وأما من ينتقي وهو صاحب الدعوة النقراء التي يدعى إليها الخاصة دون العامة، هذا لو 

على مساند،  ا، مسانيد جمع مسند وتجمع أيًض مطابق على المسانيد -رحمه هللا-وضع وشأن آخر، فتنظيره 
على ما سيأتي في بابه المساند والمسانيد والمراسل والمراسيل والمقاطع والمقاطيع، مصابح والمصابيح كلها 

يقول طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفل ** ال نترك اآلدب فينا ينتقر،  "فيدعى الجف "تجمع هكذا، 
و الناس دعوة النقراء هذا يستدل به على كرمهم، ثم مثل لهذه المسانيد وذكر منها في قوله: ينتقر يعني يدع

 . "كمسند الطيالسي وأحمدا ** وعده للدارمي انتقدا"
كمسنننند الطيالسننني، ومسنننند اإلمنننام أحمننند، ومسنننند الننندارمي، مسنننند الطيالسننني أقننندم  :ابنننن الصنننلح مثنننل بهنننذه، قنننال

إلينننه؛ ألن الطيالسننني تنننوفي سننننة أربعنننة ومنننائتين، أبنننو داود، سنننليمان بنننن داود  المسنننانيد بنننالنظر إلنننى منننن أضنننيف
الطيالسي، نسبة إلى الطيالسة التي تلبس فوق الرأس، توفي سنة أربعة ومائتين، واإلمام أحمد سنة أحدى وأربعين 

ال فمسنند الطيالسني منن حينث ال وضنع والتصننيف ومائتين، فهو متقدم عليه من هذه الحيثية، من حينث النسنبة، وا 
بعد مسند اإلمام أحمد؛ ألنه صنف انتقاه بعضهم مما يرويه يونس بن حبيب عن الطيالسي، فإذا كنان ينونس بنن 

، قند يقنول قائنل: إن اإلمنام اعن اإلمام أحمد، والذي صنف المسند وانتقناه منن مروياتنه متنأخر أيًضن احبيب متأخرً 
، طرائنق المتقندمين فني التصننيف، يعنني هنل يشنك شنخ  ممنن أحمد مسنده من رواية ابنه عبد هللا، وهو متأخر

كينف يقنال فني  اله أدنى عناية بالسننة أن المسنند لامنام أحمند؟ نعنم، يشنك أحند؟ كمنا أن الموطنأ لامنام مالنك؟ إذً 
الموطأ: حدثني يحيى عن مالك، وفي المسند حثني عبند هللا قنال: حندثني أبني، التصننيف عنند المتقندمين يختلنف 

ولنذا تجندون ذكنر عبند هللا بنن اإلمنام أحمند  ؛نيف عند المتأخرين، الراوي عن المؤلف يذكر ويثبت اسمهعن التص
ولنذا النذي ال يعننرف  ؛ايتكنرر فني جمينع منا جنناء عنن طريقنه، ومنا جناء مننن زوائند القطيعني ينذكر فيهنا اسننمه أيًضن

أحمنند، مننن بعنند عبنند هللا بننن اإلمننام  طريقنة المتقنندمين يقننول المصنننف مننن بعنند اإلمننام، مننن بعنند عبند هللا بننن اإلمننام
 االكتناب لغينره، وهنذا منا جعنل شخًصن احندثني أبني، إذً  :حدثني عبد هللا قال :أحمد، ال يعقل أن يقول اإلمام أحمد



 
 

 5  
5 

 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ال علقة بالعلم الشرعي يقول في األم لامام الشافعي أنها من تصنيف الربيع، وليست من تصنيف الشافعي، لما 
اسنمها إصنلح أشننع خطنأ فني تناريخ التشنريع اإلسنلمي، األم ليسنت لامنام الشنافعي، وهني ذكرنا، ويؤلف رسنالة 

مقطنننوع بنسنننبتها إلنننى اإلمنننام الشنننافعي، والمقصنننود أن النننذي ال يعنننرف هنننذه التصنننانيف وال طرائنننق المتقننندمين فننني 
: أبو داود الطيالسي ، الطيالسي اشتهر بهذه النسبة اثنان هما"كمسند الطيالسي"التأليف يشكك مثل هذا التشكيك 

أو  اواحننندً  ا؟ لنننو كنننان مننا روى إال حنننديثً منناذاصنناحب المسنننند المنننذكور هنننا، وأبنننو الوليننند الطيالسنني واسنننمه؟ اسنننمه 
ن، أبو الوليد الطيالسي، باسم خليفة من و اإلخوان معذور  :أحاديث يسيرة أو ذكره ال يدور في الكتب المشهورة قلنا

، مسنند اإلمنام  أحمند منن أعظنم "كمسند الطيالسي وأحمادا"نعم الطيالسني  .كخلفاء المسلمين؟ هشام بن عبد المل
إنننه إنمننا فيننه صننحيح، وأن  :دواويننن اإلسننلم، وأطلننق عليننه بعضننهم الصننحة، وذكننر بعضننهم أن اإلمننام أحمنند قننال

دم الحديث الذي ال يوجد فيه فليس بحديث، على كل حنال قند يقنول المؤلنف مثنل هنذا الكنلم لاغنراء، علنى منا تقن
عنده  "وعاده للادارمي انتقادا"تقريره في مواضع، يقنول مثنل هنذا الكنلم ليغنري طنلب العلنم بكتابنه، ال ليمتندح بنه، 

للنندارمي انتقنندا، إذا كننان المسننند يطلننق بننإزاء إطلقننات متعننددة فننإن المقننام يقتضنني أن يكننون المسننند علننى إطننلق 
ذا نظرنننا إلننى النندارمي وجنندنا الكتنناب مرتًبنن معنين، وال يحتمننل غيننره، وهننو مننا ألننف علننى مسننانيد الصنحابة، علننى  اوا 

البن  ااألبواب، قد يقال مسند باإلطلق الثاني وهو أن األحاديث فيه مسندة، لكن ال يرد هنا؛ ألن مراد الناظم تبعً 
رحمنه -ولنذا قنال النناظم  ؛الصلح الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة، وكتاب الندارمي مرتنب علنى األبنواب

نمننا هننو علننى األبننواب، قنند يقننول قائننل: إن ابننن "وعااده للاادارمي انتقاادا": - تعننالىهللا ؛ ألنننه لننيس علننى المسننانيد وا 
الصلح ال يريد السنن المعروفة سنن الدارمي، ال يريد هذا المتداول بين الناس، فقد جاء فني ترجمنة الندارمي فني 

لتفسير والمسند، فذكر المسند فني ترجمتنه فلعلنه تاريخ الخطيب صنف الجامع والتفسير والمسند، صنف الجامع وا
 يريد هذا. 

من المسانيد مسند الحميدي، عبد هللا بن الزبينر، شنيخ اإلمنام البخناري، وهنو مطبنوع فني مجلندين طبعنة فني الهنند 
المقصنننود أننننه منننن المسنننانيد المتقدمنننة شنننيخ اإلمنننام ، ابعناينننة حبينننب النننرحمن األعظمننني، ثنننم طبنننع بعننند ذلنننك محقًقننن

ي، وهننو مرتننب علننى المسننانيد ومنهننا مسننند مسنندد بننن مسننهرد، وهننو أيضننا مننن شننيوخ األئمننة متقنندم علننيهم، البخننار 
وهناك مسانيد كثيرة، ومسند بقي بن مخلد، وهو متأخر عنهم، وهو فيما ذكر عنه من أعظنم الكتنب المصننفة فني 

عمائنة حنديث، فيندل علنى عظنم هذا الباب، وأخذوا عدة أحاديث أبي هرينرة مننه التني زادت علنى خمسنة آالف وأرب
أن هنذه  ةهذا الكتاب وكثنرة محتوياتنه، والمسنانيد مثلمنا ذكرننا كثينرة لكننه اقتصنر علنى بعضنها لتمثينل ولبينان منزلن

 الكتب دون منزلة السنن التي رتبت على األبواب، وذكرنا السبب.
 لإلسااااااااااناد بالصااااااااااح  أو والحكاااااااااام

 
 بالحسااااااان دون الحكااااااام للماااااااتن رأوا 

 
هنذا حنديث إسنناده صنحيح، أو إسنناده حسنن؛ هنل يلنزم منن هنذا تصنحيح اإلمنام للحنديث، أو  :فقنال إذا حكنم إمنام

تحسين اإلمام للحديث؟ وبعبارة أخنرى: هنل هنناك تنلزم بنين صنحة اإلسنناد، والمنتن؟ أو ضنعف اإلسنناد والمنتن؟ 
تنننه، فقنند يصننح الجننواب ال، ال تننلزم بننين صننحة اإلسننناد وصننحة متنننه، وال ضننعف فنني اإلسننناد، وضننعف فنني م
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ن كننان اإلسننناد صننحيحً  ، رواتننه ثقننات كننل واحنند منننهم قنند ااإلسنناد، ويشننتمل المننتن علننى علننة، أو شننذوذ مخالفننة، وا 
، والمنتن فينه مخالفنة، شنذوذ اأخذ الخبر عمن فوقه بطريق معتبر، يعني مع االتصنال، فقند يكنون اإلسنناد صنحيحً 

مثننل هننذا فنني التحسننين، وقننل مثننل ذلننك فنني التضننعيف، قنند وقننل  فيننه علننة، فننل تننلزم بننين صننحة اإلسننناد والمننتن،
، وقند اوالمنتن صنحيحً  ايضعف اإلسناد، ويصح المتن؛ لوروده من طرق أخرى صحيحة، وقند يكنون اإلسنناد حسننً 

 ولذا قال: ؛، المقصود أنه ال تلزم بينهاا، والمتن ضعيفً ايكون حسنً 
 لإلسااااااااااناد بالصااااااااااح  أو والحكاااااااااام

 
 رأوابالحسااااااان دون الحكااااااام للماااااااتن  

 
مننن السنننن،  ابإسننناده، أو اسننتخرج حننديثً  ايعننني الحكننم لاسننناد أمننره سننهل، يدركننه متوسننو الطلبننة، فننإذ وجنند حننديثً 

ودرس إسناده من خنلل كتنب الرجنال، وعنرف أن كنل واحند لقني اآلخنر، وأخنذ عننه، أو عاصنره منع إمكنان اللقناء 
للحديث بأنه صنحيح؛ إذا وجندهم كلهنم ثقنات، كنل  ، حكم-إن شاء هللا تعالى-على القول الثاني، على ما سيأتي 

واحنند روى عننن الثنناني؛ حكننم لاسننناد بالصننحة، قننال: إسننناده صننحيح، أو الحننديث بهننذا اإلسننناد صننحيح، صننحيح 
 إسناده، لكن يبقى النظر في المخالفة، واستقامة المتن:

 لإلسااااااااااناد بالصااااااااااح  أو والحكاااااااااام
 

 بالحسااااااان دون الحكااااااام للماااااااتن رأوا 
 

ام:إسناده صحيح، دون قوله: الحنديث صنحيح؛ ألننه إذا قنال: الحنديث صنحيح، ضنمنا صنحة المنتن، فإذ قال اإلم
رحمنه -فل يمكن أن يقول اإلمام: الحديث صحيح بمجرد صحة إسنناده إال وقند تنم نظنره فني متننه، يقنول الحنافظ 

وله، ويعول عليه إذا قال: إسناده يعني اقبل هذا الحكم، إذا قال إمام من األئمة ممن يعتمد ق "واقبله": -هللا تعالى
 صحيح اقبله.

 واقبلااااااااه َن أطلقااااااااه ماااااااان يعتمااااااااد
 

 ................................... 

 يعني من األئمة؛ أئمة هذا الشأن:
 واقبلااااااااه َن أطلقااااااااه ماااااااان يعتمااااااااد

 
 ولاااااااااام يعقبااااااااااه بضااااااااااع  ينتقااااااااااد 

 
ح، أو يقنول اإلمنام البخناري: إسنناده حمد: هذا حديث إسناده صحيأإسناده صحيح، يعني حينما يقول اإلمام  :قال

صنحيح، أو يقننول أبننو حناتم: إسننناده صننحيح، هنل يتصننور مننن مثنل هننؤالء األئمننة أنهنم يغننررون بالننناس، ويقولننون 
 إسناده صحيح، ومتنه فيه علة؟ هذا ما جعل الناظم يقول:

 واقبلااااااااه َن أطلقااااااااه ماااااااان يعتمااااااااد
 

 ولاااااااااام يعقبااااااااااه بضااااااااااع  ينتقااااااااااد 
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متنننه فيننه كننذا، إذا أطلننق صننحة اإلسننناد، فاقبلننه؛ ألن إمامننة أمثننال هننؤالء، وورع يعننني مننا قننال إسننناده صننحيح، و 
أمثنال هننؤالء منن أن يغننرروا بالقنارل، أو السننامع ال يتنركهم يتركننون العلننة التني يعرفننون منا فنني المنتن مننن مخالفننة، 

يبرؤوا منن عهندة ويقتصرون على تصحيح اإلسناد، أو تحسينه، لكن يوجد في كلم المتأخرين تصحيح اإلسناد؛ ل
فنني البحننوث التمرينيننة، التنني يمننرن عليهننا الطننلب، أنهننم قنند ال ينندركون العلننل، وقنند ال  االمننتن، ويوجنند هننذا كثيننرً 

يسننتطيعون اسننتيعاب الطننرق، ويجمعونهننا لينظننروا المخالفننة مننن الموافقننة، فيمرنننون علننى دراسننة اإلسننناد الموجننود 
فنني  اوهننذا يسننتعمله الترمننذي كثيننرً  "فااي مااتن"مننع الصننحة استشننكل جمننع الحسننن  "واستشااكل الحساان ماا  الصااح "

، ووجند فني تعبينر غينره، لكنن النذي اأحكامه على األحاديث، يقول: هذا حديث حسن صحيح، يقوله الترمذي كثينرً 
أكثننر منننه الترمننذي، هننذا اإلطننلق، أو هننذا الحكننم المننزدوج مننن لفظننين مختلفننين مشننكل؛ ألنننه حينمننا يقننول: هننذا 

؛ أشننكل بننات للحكننم علننى الحننديث بالدرجننة النندنيا مننن درجننات القبننول، فننإذا أردفهننا بالدرجننة العلينناالحننديث حسننن، إث
يعننني أنننت حينمننا تسننمع الترمننذي يقننول: هننذا حننديث حسننن، والحسننن عنننده أدنننى درجننات الحسننن، فضننل عننن أن 

ي التنظينر المطنابق رجات الصحيح، حسن، ثم بعد ذلك يرفعه إلى الدرجة العليا، هذا إشكال يعنديكون من أدنى 
؛ هل يستطيع طالنب إذا سنئل أن يقنال لنه: منا افي الدراسات النظامية ممتاز، وجيد جد   افي حياة المتعلمين عمومً 
إثبنات للقصنور عنن  اإثبنات للقصنور عنن درجنة االمتيناز، جيند جند   اممتاز؛ ألن جيند جند   اتقديرك؟ يقول: جيد جد  

ثبننات االمتينناز إث ثبننات فنني آن درجننة االمتينناز، وا  بننات لبلوغهننا، فكيننف ينفننى عنننه بلننو  الغايننة، ثننم يثبننت لننه، نفنني وا 
واحد، أما مع اتحاد الجهة فل يمكن، ومع اختلف الجهة وانفكاك الجهة يمكنن، كينف منع اتحناد الجهنة؟ لنو كنان 

 ان يقنول: جيند جند  ، فنل يمكنن أا، وتقديره في مواد تخصصه جيد جند  اتقدير هذا الطالب في التقدير العام جيد جد  
ممتنناز؛ ألن الجهننة متحنندة، لفظننان متنننافران يطلقننان علننى جهننة واحنندةف ال يمكننن، إثبننات ونفنني يتجهننان إلننى جهننة 

، يقصنند بننذلك التقنندير العننام، وممتنناز يقصنند بننه اواحنندةف هننذا غيننر ممكننن، لكننن لننو انفكننت الجهننة، فقننال: جينند جنند  
؟ طيننب نننأتي إلننى مننا عننندنا: الترمننذي حينمننا أم الظنناهر  التقنندير الخننا  فنني مننواد التخصنن ، انتهننى اإلشننكال،

يصف الحديث بأنه حسن، يصفه بأنه لم يبلغ الدرجة العليا، ثم إذا أطلق عليه الصحة، وصفه بأنه بلغها؛ فكيف 
 ينفي البلو  ويثبت البلو ، نعم؟

 طالب:......
 ، نعم؟ااألجوبة عن هذا اإلشكال بلغت خمسة عشر جوابً 

 طالب:...... 
، ال، اآلن أنا أريد أن نقرر اإلشكال؛ هل فيه إشكال، أو منا فينه إشنكال؟ نعنم؟ فينه إشنكال؛ ألن فينه نفني عنن نعم

 بلو  الغاية، ثم إثبات لبلو  الغاية.
 طالب:......

ال مننا هننو "استشااكل"نعننم، يعننني هننذا مننن األجوبننة، يعننني هننذا مننن أصننل اإلشننكال، قننولهم:  ؛ هننل هننو مشننكل، وا 
ه لمنا يقنول: حسنن، ينفني عننه بلنو  الغاينة، ثنم إذا قنال: صنحيح، أثبنت لنه بلنو  الغاينة، والنفني بمشكل؛ مشكل ألن

، ال يمكن أن يتجنه إلنى ذات اواإلثبات في آن واحد، في جهة واحدة، من زاوية واحدة؛ ال شك أنه ال يمكن إطلقً 
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ثبننات لشننيء واحنند؛ هننل تسننتطيع أن تقننول: جنناء زينند، ومننا جننا طيع فنني آن واحنند، يمكننن؟ مننا ؟ تسننتءواحنندة نفنني، وا 
ثبات، ال يمكن أن نثبت هذا، لكن لو قيل لك وصل جدة منن الخنارج، فبإمكاننك أن تقنول:  اإن زيدً  :يمكنف نفي وا 

هنو بلندك، فنإذا  النذيجاء زيد، وما جاء؛ جاء إلى عموم البلد الذي هو المملكة، وما جاء إلنى خصنو  منا تريند 
فك الجهة في إطلق الترمذي، أو ال تنفنك؟ ليسنو  كلمنه األجوبنة عنند أهنل انفكت الجهة انتهى اإلشكال، فهل تن

ينرد، يعنني  افنإن لفًظن يارد" ا"فافن لف  ا: -رحمنه هللا تعنالى-، وكل له جوابه، ونبدأ بما قنرره النناظم االعلم كثيرة جد  
سر المكلف من بشارة يرد، فإن يرد بإطلق الحسن اللفظ يعني لفظه حسن، لفظه حسن باعتباره اشتمل على ما ي

 ياارد" ا"فاافن لف  اا، وهننو فنني الحقيقننة صننحيح، حننديث صننحيح ألفاظننه حسنننة، بليغننة، فصننيحة، تطننرب السننامع مننثًل 
هنذا الننرد البنن دقينق العيند، حينمننا قنال ابنن الصننلح: ال  "فقال: صا   بااه الضاعي "يعنني إن ينرد الحسنن اللفظنني 

"فقااال: صااا   باااه فنننظ، وأمنننا بالنسنننبة للحكنننم فهنننو صنننحيح، يبعننند، وال يسنننتنكر أن يريننند الترمنننذي بالحسنننن حسنننن الل
فقل صِف به الضعيف، وهذا الجواب البن دقيق العيد، لكن كيف يتجه كلم ابن دقيق العيد، والمسنألة  الضعي "

نننً  س  ننن ح  س  يوصننف بننه الضننعيف، المسننألة  الغوًينن امفترضننة فيمننا وصننف بالصننحة؛ هننل يمكننن أن يوصننف هننذا الح 
ن اللغ مفترضة س  فكينف يقنول: صنِف بنه الضنعيف؟ نعنم منن الضنعيف منا هنو حسنن  وي مع صحة الثبنوت،في ح 

؟ أم البالصنحة، واضنح  ااأللفاظ، بل من الموضوعات ما يطرب السامع لذكره، هذا لو لم يكن هذا الحسن مقروًنن
ن الذي حمله ابن الصلح على الحسن اللغوي، ب س  الحكم بالصنحة، هذا الكلم من ابن دقيق العيد يرده اقتران الح 

فننل يمكننن أن يتصننور أنننه ضننعيف مننع وصننفه بالصننحة، إن كننان يرينند بننه الحسننن اللغننوي، ابننن دقيننق العينند يقننول: 
عننادة القصننا  حينمننا يعظننون الننناس باألحاديننث الضننعيفة، أو الموضننوعة؛ تجنندهم  "فقاال: صاا   بااه الضااعي "

الحيثية، لكنها ال يمكنها أن توصف مع هذا  ينتقون األلفاظ التي تجذب السامع وتستهويه، فألفاظه حسن من هذه
ننن اللفننظ؟ قنند يننروى حننديث  س  ننن بأنهننا صننحيحة، فننل يننرد انتقنناد ابننن دقيننق العينند، لكننن هننل يننراد بننه الحسننن؛ ح  س  الح 
صحيح متفق عليه في الصحيحين لكن لفظه ليس بحسن على حد زعمهم؛ ألن الحسن ما فيه بشارة للمكلنف، أو 

د يوجد صحيح في أعلنى درجنات الصنحيح لكننه منع ذلنك دون الضنعيف، ودون الحسنن ما فيه فصاحة وبلغة، ق
من حيث الفصاحة والبلغنة، ومنن حينث البشنارة للمكلنف بحينث يكنون فينه ننذارة للمكلنف، والترمنذي حينمنا عنرف 
ننننن  س  الحسننننن قننننال: هننننذا هننننو الحسننننن عننننندنا يعننننني أهننننل الحننننديث، والحسننننن عننننند أهننننل الحننننديث يرينننندون بننننه الح 

ن استحسنن بعضنهم كنلم ابنن الصنلح االصطل ن اللغوي، ال يريدون به الحسن اللغوي، وا  س  "أو يارد حي، ال الح 
يعني إن كنان يريند الترمنذي بقولنه  "فَي  َن فرد وص "إن كان يريد الترمذي ما يختلف سنده  ما يختل  سنده"

ر د أو روي مننن أكثننر مننن طريننق؛ بعضننها صننحيح، وبعضنن ها حسننن، فهننو صنننحيح حسننن صننحيح بننأن الحننديث و 
باعتبننار، حسننن باعتبننار، وهنننا تكننون الجهننة انفكننت، الجهننة انفكننت مننن طريننق حسننن، ومننن طريننق صننحيح؛ هننذا 

 الكلم مستقيم، وهو أحد األجوبة السيما إذا تعددت الطرق، لكن يرد عليه:
 ..............أو ُيااااارد ماااااا يختلاااااا 

 
 ساااااااانده فَياااااااا  َن فاااااااارد وصاااااااا  
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أمكن حمله على ما تعددت طرقه، فيكون من طريق صحيح، ومن طريق حسن،  فكيف إن فرد وصف؟ يعني إذا
وغايننة مننا فنني األمننر أن الننواو حننذفت، واألصننل فنني التعبيننر أن يقول:حسننن وصننحيح، حسننن باعتبننار، وصننحيح 
باعتبار، فحذف حرف العطف، وعلنى هنذا إذا وجند الحنديث بإسنناد حسنن، ووجند بإسنناد صنحيح، كنان أقنوى ممنا 

الصحة فقنو؛ فكينف إن فنرد وصنف، هنذا يمكنن يتجنه إذا قنال: حسنن صنحيح فحسنب، لكنن إذا قنال: يحكم عليه ب
"فَيا  َن فارد حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، حسن صحيح غريب ال نعرفه من حديث فلن، 

آخر، ما الجواب عن هذا؟ هذا استدراك، أو رد على من يقول: بأنه حسن من طريق، صحيح من طريق  وص "
والجواب صنحيح، واعتمنده جنل أهنل العلنم فيمنا إذا تعنددت طنرق الحنديث؛ صنحيح باعتبنار، حسنن باعتبنار آخنر، 

كنان الحنديث ال ي عنرف إال منن هنذا الوجنه كمنا يقنول: فنالجواب عننه أن  إذاوانفكت الجهة، وانتهنى اإلشنكال، لكنن 
صحة، فالحديث حديث حسن عند قوم، صحيح من أهل العلم من يراه قد بلغ الصحة، ومنهم من يراه قصر عن ال

عننند آخننرين، أو يكننون اإلمننام نفسننه الترمننذي تننردد فنني بلوغننه الصننحة، تننردد: هننل بلننغ أو لننم يبلننغ؟ فيقننول: حسننن 
 صحيح، ويكنون قند حنذف حنرف التنردد، النذي هنو الشنك، وأصنل العبنارة أن تكنون: "حسنن أو صنحيح"، حسنن أو
صنحيح، وحنذف حنرف الشنك، أو التننردد، فعلنى هنذا منا يقننول فينه: حسنن صنحيح، علننى هنذا االعتبنار؛ أقنوى ممننا 
يقال فينه صنحيح فقنو، أو أضنعف؟ قلننا: إن الجنواب األول إذا ورد منن طنريقين أحندهما حسنن، والثناني صنحيح، 

أن إرداف الكلمتنننين لنننبعض، أقننوى ممنننا يقنننال فينننه صننحيح فقنننو، وعلنننى هنننذا االعتبنننار األخيننر، والجنننواب األخينننر: 
كنان منن الترمنذي، أو  ن أكثنر منن واحند، أو منن واحند سنواءأن سنببه تنردد الناقند، سنواء كنان من اواإلتيان بهما معً 

من غيره، ترددوا في الحكنم علينه؛ هنل بلنغ الصنحة، أو لنم يبلنغ؟ حينئنذ يقنال: منا قينل فينه صنحيح فقنو أقنوى ممنا 
ال   بظاهر؟ وهذان الجوابان ارتضاهما ابن حجر في النخبة وشرحها.  ليسيقول فيه حسن صحيح، ظاهر وا 

إننه حسنن مشنرب  :حسنن صنحيح، يقنول :يقنول: منا يقنول فينه -وهنو قرينب منن مسنألة التنردد-هناك جنواب يقنول 
 إذابالصنننحة، أو العكنننس صنننحيح مشنننرب بحسنننن، يعنننني نتيجتنننه مزجينننة بنننين الحسنننن والصنننحة، يعنننني كمنننا يقنننال: 

تقننول؟ السننكر حلننو، والليمننون حننامض؛ منناذا تقننول إذا مزجتهمننا؟ حننامض حلننو،  منناذا؛ أضننفت علننى السننكر ليمننون 
حننامض حلننو، حسننن صننحيح مثننل حننامض حلننو، هننذا كننلم أبننداه بعضننهم، ومننرده إلننى أي األجوبننة؟ إلننى الجننواب 

 قلنا: إنه متردد فيه؛ هل بلغ الصحة، أو لم يبلغ؟ صار صحة مشربة بحسن، أو العكس؟ إذااألخير، 
 لفاااااااااتَ فاااااااااي ا قتااااااااارا وألباااااااااي ا

 
 ................................... 

، وشنرحه السنخاوي، -اأيًضن–كتاب مشهور، كتاب مشنهور نظمنه العراقني  "في ا قترا "أبو الفتح ابن دقيق العيد 
بنه ابنن دقينق العيند فني كتا "أباي الفاتَ"والنظم والشرح موجودان لكن ما بعد تم طبعهما، وألبي الفنتح فني االقتنراح 

 المعروف في االقتراح، وهو في علوم الحديث، ومطبوع، ومتداول.
 وألباااااااااي الفاااااااااتَ فاااااااااي ا قتااااااااارا   

 
 يأن انفااااااراد الحساااااان  و اصااااااط ح 
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"أن انفاراد الحسان  و يعنني إطنلق الحسنن هننا اصنطلح ال يرجنع إلنى اللفنظ  "أنَّ انفراد الحسن  و اصاط حي"
 مشكلة: هما يعارضه، عندهم ما فيطيب كيف نقول: إنه اصطلح، ويردف ب اصط حي"

ن يكااااااان صاااااااَ فلاااااااي  يلتاااااااب   وا 
 

 كااااااال صاااااااحيَ حسااااااان   يااااااانعك  
 

 إذابن الصلح، ال، اصطلحي، ايقول الحسن في اصطلح الترمذي اصطلحي، الحسن ليس بلفظي كما يقول 
 ل، يقول:، والحسن عنده منزلة دنية أدنى درجات القبول؛ فيكف يرد ف بأعلى درجات القبو اكان اصطلحي  

ن يكااااااان صاااااااَ فلاااااااي  يلتاااااااب   وا 
 

 كااااااال صاااااااحيَ حسااااااان   يااااااانعك  
 

 "كال صاحيَ حسان   يانعك "ابن دقيق العيد يقرر أن النسبة بين الصحة والحسن التبناين أو التنداخل؟ التنداخل 
يعننني كننل مننن بلننغ الدرجننة العليننا فقنند مننر بالدرجننة النندنيا، يعننني مننن طلننع بالنندور الثالننث، أال يكننون قنند مننر بالنندور 

ذا إ؟ نعم، إذا افترضنا أن الضعيف مساو لألرض، والحسن الدور األول، والصحيح في الدور الثاني، الثاني حتمً ا
أراد أن يرقى الحديث إلى الصنحيح يمكنن أن يطلنع إلنى الندور الثناني منن غينر أن يمنر بالندور األول؟ هنو يقنول: 

ال منا يمكنن؟ اد جند  بينهما التداخل، اآلن لو قدم لوظيفة، واشترطوا في القبول جين ، صناحب االمتيناز يمكنن يقندم وا 
 " وتعداها، فإذا أطلقنا عليه الصحة، فالحسن حاصل ال محالة.اوزيادة، مر بن"جيد جد   األنه جيد جد  

ية في الفرائض في مسألة األخوة ألم مع األخوة األشقاء، يعني األخوة  وقل مثل هذا في المسألة الحمارية، أو اليمِ 
ال منا تنكنر؟ أال يمكنن  األشقاء أخوة ألم وزيادة، يعني أخوك الشقيق لو قيل هذا ما هو بأخ لك منن أمنك؛ تنكنر وا 
نه أخ ألم؛ ألن أمك ولدته، أخ ألم وزيادة، فبينهمنا تنداخل، وهننا يريند أن يقنرر ابنن دقينق العيند أن كنل إ :أن يقال

 :اصحيح حسن، كل امتياز فيه جيد جد  
 كااااااال صاااااااحيَ حسااااااان   يااااااانعك   ...................................

 
 إذايعننني فنني األخننوة األشننقاء  "  ياانعك "، ويقنندم؟ ال يمكننن الكننن إذا اشننترطوا االمتينناز، يننأتي صنناحب الجينند جنند  

وجنند مننن يحجننب األخننوة ألم، واألخننوة األشننقاء يرثننون فنني صننورة؛ هننل يمكننن أن يقننول األخننوة ألم: نحننن إخننوانكم 
رث األخنوة ألم يمكنن ينأتي األشنقاء، ويقولنون: أمننا واحندة منا النذي يفنرق بينننا، كمنا إن فني أشركونا معكم؟ ال، لك

بالنندنيا،  افنني الننيم، نعننم فننإذا بلننغ الدرجننة العليننا مننرورً  ا، أو حجننرً اقننالوا فنني المسننألة المعروفننة: هننب أن أبنناهم حمننارً 
: فنلن إننه لنن يبلنغ العلينا، إذا قينل منثًل فيتصور اجتماعهما، لكن ال يتصور اجتماعهما حينمنا يبلنغ الندنيا فقنو، ف

سار، ذهب إلى مكة عن طرينق البنر، وفني طريقنه بلند منن البلندان، منع هنذا الطرينق المعتناد يمكنن أن يصنل إلنى 
مكة دون أن يمر بهذا البلد؟ ال يمكن، لكن لو وقف عند هذا البلد، ورجع دون أن يصل إلى مكة يمكن أن يقال: 

؟ التنداخل عننده، لكنن مناذافالنسنبة بينهمنا  "كل صحيَ حسن   ينعك "يصل إلى كذا، فنن إنه ذهب إلى كذا، ولم 
إذا نظرنننا إلننى واقننع النننوعين، هننل يمكننن أن يقننال بهننذا القننول أو ال؟ هننل النسننبة بننين الصننحيح والحسننن التبيننان أو 

والضننعيف؛ هننل هنني بمثابننة تننداخل، يعننني إذا نظرنننا إلننى األنننواع الثلثننة: الصننحيح، والحسننن،  أمالتننداخل؟ تبنناين 
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تقسننيم الكلمننة إلننى: اسننم، وفعننل، وحننرف، أو بمثابننة تقسننيم العمننر: شننباب، وكهولننة، وشننيخوخة؟ النسننبة بينهننا فنني 
قبنل  اصنير شنيخً يواحند  هتداخل؟ تباين، والنسبة بين مراحل العمر تداخل ما في أماالسم، والفعل، والحرف؟ تباين 

 تباين؟ نعم؟  أمنها تداخل إنها هل نقول أن يمر الشباب والكهولة، فالنسبة بي
 طالب: بينهما. 

 يعني قسيم؟ 
 طالب:......

ال هو فيه، كلم ابن دقيق العيد له وجه، لكنه ليس من كل وجه مقبول، منهم من قنال بالتبناين، ومننهم منن قنال: 
بة بننين الصننحيح لذاتننه، بالتنداخل، ومنننهم مننن قننال: إنهمننا متباينننان مننن وجننه، ومتننداخلن مننن وجننه، يعننني مننا النسنن

تنداخل؟ تبناين، لكنن منا بنين الصنحيح  أم تداخل؟ الصحيح لذاته، والحسن لغيره تبناين أمتباين  هوالحسن لغيره؟ في
لغينننره، والحسنننن لذاتنننه؟ فينننه تنننداخل؛ ألن الصنننحيح لغينننره عبنننارة عنننن حسنننن لذاتنننه تعنننددت طرقنننه، فهمنننا منننن جهنننة 

جهننة التبيننان؛ ألن عننندنا مراتننب أربننع، أربننع مراتننب:  ينهمننا، أواًل متباينننان، ومننن جهننة متننداخلن، جهننة التننداخل ب
صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، المرتبة العليا مع الدنيا، صحيح لذاته مع حسن لغيره؛ هل 

يننه ؟ فتننداخل يمكننن أن يلتقيننان؟ مننا يمكننن؛ تبيننان لكننن المننرتبتين المتوسننطتين: صننحيح لغيننره مننع الحسننن لذاتننه فيننه
 تعددت طرقه، وتقدم الكلم فيه، نعم: إذاتداخل باعتبار أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته 

 بالعدالننننننننننننننننننةوالحسننننننننننننننننننن المشننننننننننننننننننهور 
 طنننننننرق أخنننننننرى نحوهنننننننا منننننننن الطنننننننرق 

 

 والصنننننننننننننندق راويننننننننننننننه إذا أتننننننننننننننى لننننننننننننننه 
 ((لننننننوال أن أشننننننق)) :صننننننححته كمننننننتن



 
 .هذا تقدم، وهذا هو المعتمد أنهما متباينان من وجه، متداخلن من وجه

 طالب:......
لكن عليه إيرادات، يعنني إذا كنان منن طنريقين ممكنن إذا كنان منن طرينق واحند وال اختلفنوا فني صنحته؛ ألننه  نعم،

ذا كنان منن طنريقين  ،إذا كان من طريقين، افتنرض أننه منن طنريقين صنحيحين؛ ينرد كلمنه؟ ال هنذا ينورد علينه، وا 
ان منن طريننق واحند، واتفننق األئمنة علننى تصنحيحه؛ يننرد كلهمنا متفنق عليننه، علنى صننحته ينرد علننى الثناني، إذا كنن

إنمننا  -الحكننم بالصننحة والحسننن مننن حيننث الواقننع العملنني- علننى الجننواب الثنناني، وعلننى كننل حننال مثننل هننذا الكننلم
يحتننناج إليننننه منننن أراد أن يقلنننند الترمننننذي، والكنننلم كلننننه هننننذا جنننر إليننننه منننذهب ابننننن الصننننلح منننن قطننننع التصننننحيح 

ال إذا أرنننا أ ن ننظننر فنني األسننانيد والمتننون، ونحكننم علننى كننل حننديث بمننا يليننق بننه انتهننى اإلشننكال، والتضننعيف، وا 
ولنذلك  ؛نسخ الترمذي من القدم، من القرن السادس فما دون يوجد فيه اخنتلف كبينر فني األحكنام علنى األحادينث

ئمنننة وتنننداولها كلهنننم يوصنننون أن العناينننة بجمنننع نسنننخ سننننن جنننامع الترمنننذي، النسنننخ العتيقنننة الموثقنننة التننني قرأهنننا األ
نننه يكفينننا أن المننتن صننحيح، قارننناه إ :وقابلوهننا أمننر ال بنند منننه لتصننحح نسننختك عليهننا؛ ألنهننا تتبنناين، لكننن إذا قلنننا

 ،تحريننف وال تصننحيف، وال تقننديم وال تننأخير هإشننكال، والسننند كننذلك، مننا فينن هالمننتن مننا فينن ابننأكثر مننن نسننخة وجنندن
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طرقه وشواهده ومتابعاته، ونحكنم علينه بمنا يلينق بنه عنند التأهنل،  يكفينا أن ندرس اإلسناد، وندرس المتن، ونجمع
إننننا إذا اعتبرنننا الضننعيف علننى سننطح األرض، وقلنننا: إن  :علننى كننلم ابننن دقيننق العينند: كننل صننحيح حسننن، وقلنننا

الحسننن فنني النندور األول، والصننحيح فنني النندور الثنناني، عننادي طبيعنني، أنننك أول مرحلننة الضننعف، ثننم يرتقنني إلننى 
 .ابعد ذلك يرتقي إلى الصحيح، يعني إجراء طبيعي، اللفظ مناسب جد   الحسن، ثم
 طالب:......

 نعم حسن لذاته. 
 طالب:...... 

 صحيح لغيره؛ تريد هذا؟
 طالب:......

هنننذا يمكنننن إذا كنننان ممنننا يتعننندى طرقنننه، يعنننني يمكنننن منننن األوجنننه التننني يمكنننن أن تقنننال: إذا أدت طرقنننه هنننو أحننند 
قال: حسن صحيح ال نعرفه إال منن هنذا الوجنه، قند يقنول: حسنن صنحيح ال نعرفنه إال  األجوبة، لكن يبقى أنه إذا

يجتمع؟ يعني ال نعرفه إال من هذا الوجه، يعنني  أم المن هذا الوجه، وفي الباب عن فلن وفلن وفلن؛ يجتمع 
 عن هذا الصحابي دون غيره من الصحابة.

 طالب:...... 
 الناظم فيما تقدم، نعم:هم قالوا، أوردوا عليه نعم، وذكره 

 وقنننننننننننننننننال الترمننننننننننننننننننذي: منننننننننننننننننا سننننننننننننننننننلم
 ورد ابكننننننننننننننننذب ولننننننننننننننننم يكننننننننننننننننن فننننننننننننننننردً 

 

 مننننننننننن الشننننننننننذوذ مننننننننننع راو مننننننننننا اتهننننننننننم 
 قلنننننت: وقننننند حسنننننن بعنننننض منننننا انفنننننرد

 
 هذا أوردوه عليه فيما تقدم، أوردوا ابن سيد الناس، أبو الفتح اليعمري:

 وأوردوا ماااااااا صاااااااَ مااااااان أفاااااااراد 
 

 حيااااْ اشااااترطنا غياااار مااااا َسااااناد  
 

 ن األجوبة أنه صحيح باعتبار إسناد، وحسن باعتبار إسناد، يورد عليه..ثم قلنا أن م
 ..........مااااااا صااااااَ ماااااان َفااااااراد 

 
 حيااااْ اشااااترطنا غياااار مااااا َسااااناد  

 
 ؟بكنلم الترمنذي أم كلم ابن دقيق العيد في االقتراح، يعني كلم ابن سيد الناس له ارتبناط بكنلم ابنن دقينق العيند

ال أيعني أوردوا على ابن دقيق الع على ابنن دقينق  أم ردوا على الترمذي؟ نعم؟ اإليراد األخير على الترمذيو يد، وا 
 العيد؟

 طالب:.....



 
 

 03  
03 

 03 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

كيف يورد على ابن دقيق العيد، وما صح من أفراد؟ ألن كنلم ابنن دقينق العيند يقنول: انفنراد الحسنن اصنطلحي، 
ن يكااان صاااَ"إطنننلق الحسنننن اصنننطلحي  بالصنننحة بعننند وصنننفه بالحسنننن وصنننف  إذايعنننني إذا اقتنننرن بنننه، أي  "وا 

ولو كان من طريق واحد؛ ألنه إذا أطلق عليه صنحيح فقند منر بدرجنة الحسنن، كنل صنحيح حسنن  "فلي  يلتب "
 :اوليس كل حسن صحيحً  "كل صحيَ حسن   ينعك "

 وأوردوا ماااااااا صاااااااَ مااااااان أفاااااااراد 
 

 حيااااْ اشااااترطنا غياااار مااااا َسااااناد  
 

العلم أنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، إذا قيل: يعني يورد على الجواب الذي ارتضاه كثير من أهل 
نننه حسننن مننن طريننق وصننحيح مننن طريننق، يعننني لننو جنناء إلننى حننديث إ :حسننن صننحيح فنني األفننراد، فكيننف يقننال

 األعمال بالنيات، وقال: حسن صحيح، وقلنا: إنه حسن من طريق، صحيح من طريق، وما له إال طريق واحد:
 وأوردوا ماااااااا صاااااااَ مااااااان أفاااااااراد 

 
 اشااااترطنا غياااار مااااا َسااااناد  حيااااْ 

 
إلنى آخنر  ))كلمتنان خفيفتنان علنى اللسنان..((حديث النهني عنن بينع النوالء والهبنة، منا صنح إال منن طرينق واحند، 

الحديث، ما صح إال من طريق واحد، فإذا وصفناه بأننه حسنن صنحيح؛ كينف نوجنه هنذا؟ هنل نسنتطيع أن نقنول: 
ق: حسن منن بعضنها، وصنحيح منن بعضنها؟ ال، هنل نسنتطيع إن حديث األعمال بالنيات جاء من أكثر من طري

أن نقننول: إننننه صننحيح عنننند قنننوم، حسننن عنننند قنننوم؟ ال يمكننن؛ ألننننه صنننحيح باالتفنناق؛ فمننناذا يجننناب عمننا لنننو قنننال 
أنا ال أستحضر ما قال الترمذي، ما لو قال الترمذي في حديث من مثل هذا: حسن صحيح، ما فيه إال  ،الترمذي

 . نعم؟إنه صحيح، والصحيح يمكن أن يقال له حسن كلم ابن دقيق العيد:
 طالب:......

األلفاظ اللغوية ووصفها بالحسن ال يضطرد، قد يكون الحديث من أصنح وأعلنى درجنات الصنحيح، لكنن رواه أحند 
، بعنض الكلمنات أفصنح ممنا أورد، يعنني منا انتقنى أفصنح االرواة بالمعنى، والرواية بنالمعنى جنائزة، وأورد فينه شنيئً 

لعبننارات، وهننذا موجننود؛ يجنناب عننن هننذا بكننلم ابننن دقيننق العينند؛ ألنننه تجنناوز مرتبننة الحسننن فننيمكن أن يوصننف ا
بالحسنننن؛ ألننننه تجاوزهنننا، ففينننه حسنننن وزينننادة، وهنننو الصنننحة، يعنننني يقنننارن قولنننه بنننأقوال غينننره، هنننذا إذا فتحننننا بننناب 

 غلنقذي جر إلينه كنلم ابنن الصنلح فني االجتهاد، وأنا قلت: إن مثل هذا الكلم كله الكثير، الطويل، العريض ال
باب االجتهاد، وأنه ليس ألحند أننن..، علينك أن تقلند الترمنذي وال تخنرج، كنل سننة يطلنع جنواب جديند، كنل يلنوح لنه 

يننردف حسنن صننحيح بعبنارات تزينند  اشنيء مننن خنلل النظننر فني الكتنناب، ومنن خننلل اإلطلقنات؛ ألن فيهننا أحياًنن
متأهننل إذا نظننر فنني الحننديث بسنننده ومتنننه، وجمننع طرقننه بشننواهده ومتابعاتننه؛ يحكننم : أن الااإلشننكال، وكررنننا مننرارً 

المنانع؟ أو  مناعليه بما يليق به، ولو خالف الترمذي: وقال الترمنذي: حسنن صنحيح، وخرجنت النتيجنة: ضنعيف، 
أتي طالنب استنار بقول غيره من األئمنة، أمنا أن يطبقنوا علنى تصنحيحه، ثنم يخنرج بنتيجنة، ين إذاسيما  العكس، ال

علم متأخر، ويصحح ألئمة الحديث، وهو يضعفه باعتبار أننه اطلنع فينه علنى علنة لنم يطلنع عليهنا منن سنبق، أو 
، ويصححه، ويقول: اطلعنت علنى طنرق منا اطلعنوا عليهنا، هنذا ال يمكنن، لكنن هنو ينظنر، االعكس يضعفون حديثً 
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وأحكامهنا، اصنطلح هنو خنا  بالترمنذي، لكنن  وعنده مساحة واسعة للنظر واالجتهاد مع استنارته بأقوال األئمنة
كيف نتخل  من هذا اإلشكال؟ هو إشكال كيف نتخل  منه؟ أوردنا كلم ابن حجر، وأننه إن كنان منن طنريقين 
فهو محمول على أنه حسن من طريق، صحيح من طريق، وأودنا على هذا اإليراد: كيف لو أن الطريقين كلهما 

 تقول؟ ماذامتفق على صحته؟ 
 ، نعم.اعلى القولين البن حجر، واإلشكال ما زال باقيً  يرد

 طالب:......
ال، ابننن دقيننق العينند مننا ينفنني األفننراد فنني كلمننه، مننا ينفنني إطننلق الحسننن والصننحة علننى األفننراد، مننا ينفيننه؛ ألنننه 

إلنى  حديث واحد، ومن طريق واحد، يمكن أن يقنال فينه: حسنن صنحيح، باعتبنار أننه حناز الدرجنة الندنيا، وتعنداها
 الدرجة الدنيا:

 كااااااال صاااااااحيَ حسااااااان   يااااااانعك   ...................................
 

 ما في إشكال، نعم. 
 القسم الثالْ: الضعي 

 أمااااا الضااااعي  فهااااو مااااا لاااام يبلاااا 
 ففاقاااااااااااد شااااااااااار  قباااااااااااول قسااااااااااام
 سااااااااااااااااواهما فثالااااااااااااااااْ وهكاااااااااااااااا ا
 قسااااام ساااااواها ثااااام  د غيااااار الااااا  
 وعاااااااااده البساااااااااتي فيماااااااااا أوعاااااااااى

 

ن بساااااا  ب ااااااي   مرتباااااا  الحساااااان وا 
 واثناااااااااين قسااااااااام غياااااااااره وضاااااااااموا

 فااااااا ا وعاااااااد لشااااااار  غيااااااار مبااااااادو   
 قدمتااااااااه ثاااااااام علااااااااى  ا فاحتاااااااا  
 لتسااااااااااااااااع  وأر عااااااااااااااااين نوعااااااااااااااااا

 
الكلم على النوعين: الصحيح والحسن، ثلث بالضعيف تمام القسمة التي بدأ  -رحمه هللا تعالى-لما أنهى الناظم 

 بها:
 وأهننننننننننل هننننننننننذا الشننننننننننأن قسننننننننننم السنننننننننننن

 
 إلننننننننننى صننننننننننحيح وضننننننننننعيف وحسننننننننننن 

 
لم علنننى الصنننحيح والحسنننن، وأخنننر الضنننعيف لتنننأخره فننني المرتبنننة عنننن قسنننيميه، فقنننال: القسنننم الثالنننث: فنننأنهى الكننن

 الضعيف، وحد الضعيف، وعرفه بأنه ما لم يبلغ مرتبة الحسن، يعني ما قصر عن درجة الحسن:
 وكنننننل منننننا عنننننن رتبنننننة الحسنننننن قصنننننر

 
 فهنننننننو الضننننننننعيف وهنننننننو أقسننننننننام كثننننننننر 

 
... 

 ......................الحساان  مرتباا  لاااام يبلاااا أمااااا الضااااعي  فهااااو مااااا 



 
 

 05  
05 

 05 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

  
هل نحن بحاجة أن نقول: والصحة؟ ألن هذا الكلم له ارتباط بكلم ابن دقيق العيد؛ هل نقول: ما لم يبلغ مرتبنة 

 الحسن والصحيح؟ نعم؟
 طالب:.......

قنالوا: كنل ما وصل الصحيح، ال كابن الصلح في تعريفه، وتبعه النووي وابن كثينر، ذكنروا الصنحيح فني الحند، ف
حديث لم تجتمع فيه شروط الحديث الصنحيح، وال شنروط الحنديث الحسنن، فهنو الضنعيف، فهنل نحتناج إلنى ذكنر 

ألن ما قصر عن رتبة الحسن فهو عن رتبة الصحيح أقصر، ونعود لنقرر منا بنين  ؛الصحيح؟ أو نكتفي بالحسن
بند أن ننذكر الصنحيح فني الحند؛ ألن نفني  ين الاألقسام الثلثة من النسب علنى القنول بالتبناين، علنى القنول بالتبنا

، وال يكون ا، قد يكون صحيحً االحسن عن الخبر ال يقتضي نفي الصحة، على القول بالتباين؛ ألنه قد يكون حسنً 
، أو العكننس علنى القننول بالتبناين، أمننا علنى القننول بالتننداخل، فنل إشننكال يعنني حينمننا يقولنون: الحننرف مننا ال احسننً 

سننم، وال علمننات الفعننل؛ هننل يمكننن أن يكتفنني بالفعننل بعلمننات الفعننل، فتنتفنني علمننات االسننم؟ يقبننل علمننات اال
ال مننا يمكننن؟ مننا يمكننن ألن النسننبة بننين األقسننام الثلثننة التبيننان، وعلننى هننذا إذا قلنننا النسننبة بننين األقسننام  ؛يمكننن وا 

تبعنه ممنن اختصنر كلمنه، كنالنووي الثلثة عندنا التباين؛ البد من ذكنر الصنحيح، كمنا ذكنره ابنن الصنلح، ومنن 
ذا قلنننا: النسننبة التننداخل، وأن كننل صننحيح حسننن؛ نكتفنني بانتفنناء الحسننن، وعنندم بلننو  الحننديث مرتبننة  وابننن كثيننر، وا 

قلننا الشناب منن لنم يبلنغ سنن  إذاالحسن، فإذا لم يبلغها، وقصر عنها، فهو عن رتبنة الصنحيح أقصنر، وعلنى هنذا 
يعني ما قصر عن سن الكهولة، فهو عن سن الشيخوخة أقصر، وهذا علنى  الكهولة، فهو سن الشيخوخة أقصر،

أراد أن  -رحمنه هللا-القول بالتداخل، وعرفنا فيما تقدم أنهمنا متبايننان منن وجنه، ومتنداخلن منن وجنه، ابنن حجنر 
ذا  قلننا بتعرينف يخرج من هذا اإلشكال؛ ألننا إذا قلنا بتعريف ابنن الصنلح؛ ورد عليننا مسنألة التنداخل النوجهي، وا 

الحافظ العراقي في ألفيته؛ ورد علينا التباين الوجهي، يورد علينا التباين النوجهي، فالحنافظ ابنن حجنر اختنار كلمنة 
ن لم يكن جامعً اتجمع النوعين، ويكون التعريف مانعً  ال ينرد علينه منا ينورد علنى تعرينف ابنن الصنلح،  امانعً  ا، وا 

 وال على تعريف الحافظ العراقي. 
في تعريف الضعيف بأنه: هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط القبول، لم تتوافر فيه شروط القبول،  فذكر

، ليس فيه امختصرً  امانعً  اوالقبول يشمل الصحيح والحسن، فجمع بينهما بكلمة واحدة، فصار التعريف جامعً 
فظ ابن حجر قوي، فالحديث الذي إهدار ألحد اللفظين، وال شك أن تعريف الحا هللفظين، وليس في استعمااًل 

؛ ألن الشروط التي تذكر للقبول وللصحة صحة العقود يتخلف فيه شرط من شروط القبول يكون حكمه الرد
وصحة العبادات، إذا تخلف شرط منها تخلف الحكم، فإذا تخلف شرط من شروط القبول صار الخبر في حيز 

 المردود، والمردود هو الضعيف.
 ا لاااام يبلاااا   أمااااا الضااااعي  فهااااو ماااا

 
ن بساااااا  ب ااااااي   مرتباااااا  الحساااااان وا 
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يعني اآلن كلما تخلف فيه شرط من شروط القبول التي تقدمت، اتصال األسانيد، عدالة الرواة، الضبو، انتفاء 
الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، عدم الجابر عند االحتياج إليه؛ ليدخل في هذا جميع أنواع المقبول، نعم، جميع 

قول: الشروط ستة، فإذا فقد االتصال ضعيف، فقد عدالة الرواة بعض الرواة غير عدول ضعيف، أنواع المقبول ن
فقد الضبو عند بعض الرواة ضعيف، وجد الشذوذ وجدت العلة احتجنا إلى جابر ولم نقف عليه ضعيف، كل 

، وجعل واحد من هذه الشروط الستة مسلك من مسالك الضعف إلى الخبر، ومسالك الضعف بسطها ابن حجر
منها ما يتعلق بعدالة الرواة، ومنها ما يتعلق بضبطهم، خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبو، يعني فقد 
العدالة ينشأ منه خمسة أوصاف، وفقد الضبو أو الخلل في الضبو ينشأ منه خمسة أوصاف، وأوجه للطعن في 

 الخبر، هذا على سبيل اإلجمال، يقول:
................................... 

 ففاقاااااااااااد شااااااااااار  قباااااااااااول قسااااااااااامُ 
 

ن بساا  ب ااي   .....................وا 
................................... 

 
رحمه -إذا فقد شرط واحد هذا قسم، فقد شرطين قسم، في طريقة ذكرها ابن الصلح أشار إليها، وأوردها الناظم 

في  ا، وغيره بسطها، وأوصلوا األقسام إلى تسعة وأربعين نوعً اوبسطها في شرحه في كلم طويل جد   -هللا تعالى
كلم الترمذي، وبعضهم إلى ثلثة وستين، وبعضهم إلى مائة وعشرين، وبعضهم إلى مائتين وخمسين، وبعضهم 
إلى خمسمائة وخمسين، وألف فيه رسائل، لكن ماذا نستفيد من الطريقة التي ذكروا فيها وأوصلوا فيها أقسام 

إلى خمسمائة نوع، إلى خمسمائة قسم، ما الذي نستفيده؟ يعني ابن حجر والسيوطي وغيرهما من أهل  الضعيف
العلم يقولون: إن هذا تعب ليس وراءه أرب، هل نستطيع أن نقول: إن ما فقد من الشروط أكثر يكون أضعف 

أضعف منه ما فقد شرط فيرجح عليه غيره؟ نعم؟ يعني إذا فقد الشروط الستة هل هو أضعف أنواع الضعيف؟ 
خل  انتهى اإلشكال، لو اجتمعت في رواته جميع األوصاف  اواحد وهو صدق الراوي، إذا كان الراوي كذابً 

المضعفة، يكون أضعف منه لو فيه راٍو واحد كذاب، فهذا البسو الذي ذكروه كما قال السيوطي يقول: إن كان 
ففاقد الصدق أرجح منه، في الضعف يعني، ٌأقوى  -ابن حجروسبقه لنحوه الحافظ -القصد به من أجل الترجيح 

ن كان القصد منه إيجاد أسماء لهذه األحاديث الضعيفة فلم يسم  منها إال القليل عند األئمة، يعني امنه ضعفً  ، وا 
خمسمائة سمي منها المنقطع والمرسل والمدلس، وسمي منها المعل، ومنها الشاذ، ومنها المضطرب، ومنها 

، ومنها المتروك، يعني أقسام التي جاءت أسماؤها عن األئمة، وال بد من إتباعهم نخترع أسماء لم المنكر
ن كان  يجدوها؟ هل نستطيع أن نوجد ألقسام الضعيف خمسمائة قسم؟ ال يمكن، ال نزيد على ما سماه األئمة، وا 

لهذا البسو، نقول: هذه غاية مرة  االهدف من وراء هذا البسو معرفة كم تصل األقسام، كم يصل عدد األقسام تبعً 
ال تساوي تسويد األوراق، وبل شك إن الذي أوصلها.. لو قرأتم في كيفية بسو مسالك الضعف إلى الخبر 
باالجتماع واالفتراق فل شك.. بطريقة مملولة، وال يمكن أن تطبق على أرض الواقع، ال سيما إذا أردنا أن نقتفي 

 أثر األئمة.
ن بساا  ب ااي  ...................................  .....................وا 
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 ففاقاااااااااااد شااااااااااار  قباااااااااااول قسااااااااااامُ 
 

................................... 
 

فاقد االتصال والعدالة قسم ثان، فاقد االتصال والضبو قسم ثالث،  "واثنين قسم غيره"فاقد اتصال األسانيد قسم 
قد االتصال مع وجود الشذوذ قسم خامس، فاقد االتصال ثم ارجع فاقد االتصال مع وجود علة قسم رابع، فا

إلى..، اترك االتصال ثم ابدأ بعلة غير مبدوء بها، فاقد العدالة مع غيره، فاقد العدالة مع الضبو، فاقد العدالة 
 مع وجود العلة، فاقد العدالة مع وجود الشذوذ، ثم انتهى من العدالة إلى آخره.  

.................................. 
ْ  وهكااااااااااااااااااا ا اااااااااااااااااااواهما فثالااااااااااااااااااا  س 
 قسم سواها........................ 

 واثنااااااااااين قساااااااااام غيااااااااااره وضااااااااااموا 
 فااااا ا باااااهَوُعاااااْد لشااااار   غيااااار َمْباااااُدو   

................................. 
  

 ملة، عديعني تأتي إلى الشرط األول فتمرر عليه كل الشروط فنتج عندك أقسام: عدم االتصال مع عدم العدا
االتصال مع عدم الضبو، عدم االتصال مع وجود الشذوذ، عدم االتصال مع وجود العلة، تنتهي من االتصال، 
عدم العدالة مع عدم الضبو، عدم العدالة مع وجود الشذوذ، عدم العدالة مع وجود العلة، ثم تنتهي من العدالة، 

ال داعي  ايرة، ومن راجع شرح الناظم وجد أقسامً وهكذا، ثم تضرب بعضها في بعض إلى أن يصل إلى أعداد كب
 لذكرها، وال تستحق أن يسود بها الورق.

................................... 
 قسااااام ساااااواها ثااااام  د غيااااار الااااا  

  

 بااااه فاااا اَوُعااااْد ل َشااااْر   َغْيااااَر َمْبااااُدو    
 قدمتااااااااه ثاااااااام علااااااااى  ا فاحتاااااااا  

  
ا بالبسو، وحقيقًة يعني معاناتها وقراءتها ممل، وليست وراءها هناك رسائل في بيان أقسام الضعيف ذ كر فيها هذ

نتيجة، بل هو تعب ليس وراءه أرب، كما قال العلماء، حتى التقسيم الذي ذكره الحافظ العراقي في المنظومة 
ما وبسطه في شرحه ال داعي له، إذا قلنا: لم تتوافر فيه شروط القبول انتهى اإلشكال، وأما بالنسبة لألقسام ف

ذكره األئمة، وبالنسبة للتطرق الضعف إلى الخبر فهذا بتطبيق الشروط، وينتهي اإلشكال، فنحن ال نستطيع أن 
 .اوافتراقً  انسمي غير ما سماه األئمة، وال نوجد من األقسام غير ما مر عليهم في شروطهم اجتماعً 

 ُثااااامَّ   ْد َغْياااااَر الَّااااا   ................
 

ْمُتاااااااااُه ُثااااااااامَّ عَ    لاااااااااى َ ا َفاْحَتااااااااا   َقدَّ
 

ال فاألصل أن تحذف.   أي فاقتدي، والياء للضرورة وا 
فيما جمع  "فيما أوعى"عد أقسام الضعيف  "وعده البستي"أبو حاتم محمد بن حبان البستي  "وعده البستي"

مجروحين ، وال يدرى أين عد هذه األنواع؟ لكنه ذكر في مقدمة الاخمسين إال واحدً  "لتسع  وأر عين نوعا"وحفظ 
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بعض األسباب، وذكر منها عشرين فقو، وأما التسعة واألربعين فل ي علم أين ذكرها؟ ولعله في مؤلفاته التي لم 
 تصل إلينا. 

( ف يمااااااااا أْوَعااااااااى ُه )الُبْساااااااات ير  َوَعاااااااادَّ
 

ااااااااااااااااااْيَن َنْوَعااااااااااااااااااا    ل ت ْسااااااااااااااااااَع   َوأْرَ ع 
 

ومنهم من قال: مائة وعشرين، ومنهم من قال: ، وزادوا على ذلك، منهم من ذكر ثلثة وستين، اخمسين إال واحدً 
 مائتين وأربعين، وزادت نافت عند بعضهم على الخمسمائة، وهللا أعلم. 

 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



